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نمره می گیرد. آرام دل ها خدا یاد با ردیف

١ کنید. مشخص «غ» با را نادرست جمالت و «ص» با را درست جمالت

است.  یک عدد دو آن مشترك شمارنده ي بزرگ ترین آن گاه باشند، اول عدد دو اگر آ)
است  ٢٧۴ برابر ٣۴ عدد برابر ٩ ب)

می گیرد.  قرار استفاده مورد تغییرات نمایش براي ستونی نمودار پ)
است.  تقارن نمی دهد، تغییر را شکل جهت که تبدیلی ت)

1

١ کنید. کامل مناسب اعداد و عبارات با را زیر جمالت

شود. می نامیده ............... ندارد، درجه ١٨٠ از بزرگ تر زاویه ي هیچ که چند ضلعی اي آ)
می شود. ایجاد استوانه آن ضلع هاي از یکی حول .............. دوران از ب)
می شود. ............. برابر آن ها ك.م.م باشند، متوالی عدد دو b و a اگر پ)

است. ............ برابر عددي ضریب x
۵

جبري عبارت در ت)

2

٢ کنید. انتخاب را گزینه بهترین مورد هر در

است؟ کدام دیگري عدد آن گاه باشد، ٢۴ عدد دو از یکی و ١٢ آن ها ب.م.م و ٧٢ عدد دو ك.م.م اگر
۶ ۴ ٧٢ ٣ ٣۶ ٢ ١٢ ١

آ)

است؟ چند جدید میانگین کنیم. اضافه اعداد این به را ١٢ و ١ داده هاي اگر است. ١٠ آماري داده ي ۵ میانگین
٨ ۴ ٧ ٣ ٩ ٢ ۵ ١

ب)

است؟ کدام ٢x آن گاه ٢x × ٢x+١ × ٢x+٢ = ۶۴ اگر
٨ ۴ ۴ ٣ ٢ ٢ ١ ١

پ)

است؟ کدام مختصات مرکز به نسبت ،⃗a =
[−۵

۶
]

۵−]قرینه ي
+۶

]
۴

[
+۵
−۶

]
٣

[
+۵
+۶

]
٢

[−۵
−۶

]
١

ت)

3

٠٫٧۵

٠٫٧۵

آورید. دست به را زیر عبارت هاي حاصل
(آ ٠ − ٢ + ۴ − ۶ + . . .+ ٢٠ − ٢٢ =

(ب ١ − ٢ × [٣ − ٢ × (٣ − ۴)] =
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٠٫۵

٠٫۵

٠٫۵

بنویسید. را ٢٧ × ٩ × ۵٧ اول شمارنده هاي آ)

بیابید. را ۵۶ و ۴٠ عدد دو مشترك مضرب کوچک ترین ب)

بیابید. را ٣٠ شمارنده هاي تعداد پ)

5

٠٫۵

٠٫۵

اردکان دماي از درجه ١٠ روز همین در ارومیه دماي اگر است؛ صفر باالي درجه ٣٠ بهاري روز یک در اردکان شهر دماي
باشد. سردتر

است؟ درجه چند ارومیه هواي دماي آ)

است؟ درجه چند شهر دو دماي میانگین ب)

6

٠٫٧۵

٠٫٧۵

١

آورید. دست به b = −٢ و a = ٣ ازاي به را زیر جبري عبارت عددي مقدار
ab+ b٢ = .

آ)

کنید. ساده را زیر جبري عبارت
٢)٣a− ۴) + ٢a(b− ١) = .

ب)

کنید. حل را زیر معادله ي
٧x+ ٢ = ٣x− ١

پ)

7

١

B C D x

A

١۶۵◦

است.) A زاویه ي نیم ساز AC) دهید. پاسخ زیر پرسش هاي به روبرو شکل به توجه با

است؟ درجه چند D١ زاویه ي اندازه  ي آ)

بنویسید. را نیم خط یک نام ب)

کنید. کامل را مقابل تساوي

BD − CD = ...... BC = .... BD

پ)

8

٠٫۵

O
C

DA

B

شوند؟ می هم نهشت OCD و OAB مثلث دو تبدیلی چه با آ)

Â = ...... کنید. کامل را روبرو تساوي  ب)
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٠٫۵ رسم را می بینید، که شکل هایی زیر شطرنجی صفحات می بینیم؟  (در تصویر هایی چه کنیم، نگاه زیر شکل به راست سمت و باال از اگر
کنید.)

راست سمت از دید باال از دید

10

١ داده ایم. دروان می کند، وصل هم به را عرض که وسط هاي پاره خطی حول را ٢٠ عرض و ٣٠ طول به مستطیلی

بیابید. را دوران این از حاصل حجم آ)

بیابید. را دوران از حاصل شکل جانبی مساحت ب)

11

٠٫۵

٠٫٧۵

٠٫٧۵

بنویسید. توان دار عدد صورت را زیر عبارت هاي حاصل
(٠٫۵)٣ × (۵

٣
)٠ × (١

٢
)۴ =

٢٣ × ٢
٢٣ + ٢٣ =

آ)

آورید. دست به را زیر عبارت √حاصل
٠٫٠۵ ×

√
٩ + ١۶ =

ب)

12

١ کنید. کامل را خالی ۶−]جاهاي
١٢

]
+
[ ]

=
[
−۵

٠
] آ)

است؟ عرض ها محور موازي
[ ۴m−١

٣m+١
]

بردار m از مقداري چه ازاي به ب)

13

٠٫٢۵

٠٫٢۵

٠٫۵

٠٫۵

x

y

B

کنید. مشخص مقابل محور روي را A =
[−٢

٣
]

نقطه ي آ)

B =
[ ]

آورید.  دست به  را B نقطه  ي مختصات ب)

بنویسید.  را آن مختصات و کنید رسم را AB بردار
−→
AB =

[ ] پ)

[ ]
+
[ ]

=
[ ]

بنویسید. را AB بردار با متناظر جمع ت)
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٠٫۵

٠٫۵

بکشید. مناسب نمودار او نمرات براي می دهد. نشان متوالی سال ٣ در را بهروز ریاضی نمرات زیر جدول

x

y

هفتم هشتم نهم

٢٠

١٠

١۵
نمره سال

 ٢٠ هفتم
١٠ هشتم
١۵ نهم

آ)

کنید. رسم جدول این براي دایره اي نمودار است. برده کشت زیر به زیر، جدول اساس بر را خود زمین هکتار ٢٠٠ امین

هکتار محصول

 ٨٠ گندم
۶٠ جو
۴٠ ذرت

ب)

15

٠٫۵ می آوریم. بیرون کیسه از تصادفی صورت به را مهره یک داریم. قرمز مهره ي ۴ و آبی مهره  ي ۵ کیسه یک در

است؟ چند شود، خارج آبی مهره ي که این احتمال آ)

است؟ چند شود، خارج قرمز مهره ي که این احتمال ب)

16

٠٫۵ کنیم. پرتاب بار ۶٠٠ را سالم تاس یک می خواهیم

بیاید؟    5 بار     چند داریم انتظار آ)

بیاید؟   3 پرتاب    ٢١ُامین در دارد احتمال چقدر نیاید،   3 بار    هیچ اول پرتاب بار ٢٠ در اگر ب)

17

باشید. موفق
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